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Hvad er RFI INDSIGT?

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed skaber vi ny viden om mulige løsninger på 
samfundets udfordringer. Vores arbejde spænder over fire faser. Gennem viden, ind-
sigter og læringer fra forskning, social innovation og samspil med praksis undersøger 

vi udfordringerne. Vi udvikler og afprøver mulige løsninger. Vi sørger for, at løsningerne 
bliver effektevalueret, så vi opnår viden om, hvorvidt de skaber de tilsigtede positive 
forandringer og er omkostningseffektive. Samtidig holder vi os hele tiden for øje, at 
effektfulde indsatser skal være skalérbare, så de kan udbredes til større målgrupper. 

Undervejs i vores arbejde lærer vi hele tiden nyt, nye spørgsmål melder sig, og vi får 
løbende nye indsigter om udfordringen, målgruppen, og hvilke virkemidler der poten-
tielt kan skabe positive forandringer. Den viden bygger vi på i udviklingen af en given 
løsning. Men det er først, når resultaterne af en forskningsbaseret effektevaluering fore-
ligger, at vi ved, om løsningen skaber positive forandringer for målgruppen og dermed 
for samfundet. Det tager tid at nå frem til det resultat. Med ”RFI Indsigt” ønsker vi at dele 
den praksisnære viden, vi løbende opbygger i vores arbejde – også i de tidlige faser. 
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SMS’er for at fremme børns tidlige sprogudvikling
Hvordan hjælper man bedst sit barn med den sproglige udvikling i en travl 

hverdag? Der er mange krav til småbørnsforældre og ikke altid ro til at læse 

i bøger og tale om billeder. Med TipsByText afprøver vi, om man gennem 

tre ugentlige SMS’er med små tips, lege og idéer kan inspirere forældre til 

at sætte flere ord på dagligdagen og derigennem understøtte deres børns 

sprogudvikling.   

danske sprogforskere og sprogkonsulen-
ter tilpasset TipsByText til en dansk kon-
tekst og hverdag. TipsByText kan bruges 
sammen med alle børn i alderen 3 til 5 
år og henvender sig til alle forældre. For-
ældre modtager SMS’er, som er tilpasset 
deres barns specifikke alder og er særligt 
designet til at støtte børn, hvis sprogvur-
deringer ligger under middel.

I tæt samarbejde med fem kommuner 
er vi ved at påbegynde en afprøvning 
og forskningsbaseret effektevaluering af 
TipsByText i et lodtrækningsforsøg. Foræl-
dre til omkring 1.600 børn vil blive tilbudt 
indsatsen ved lodtrækning. Et tilsvarende 
antal børn vil fungere som kontrolgruppe. 
De nationale sprogvurderinger vil blive 
brugt til at vurdere, om SMS’erne formår 
at hjælpe forældrene med at understøtte 
og fremme deres børns sproglige udvik-
ling.

Hjorth-Trolle, Anders & Rasmus Landersø (2019): ”Børns udvikling af sproglige færdigheder har social 
slagside” Nyhedsbrev, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

1

Forskningsresultater fra ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed peger 
på, at der er stærk sammenhæng 

mellem børns tidlige sprogfærdigheder, 
og hvordan de klarer sig op igennem 
skolen. Samtidig viser forskning, at der i 
Danmark er betydelige forskelle i børns 
sproglige udvikling, og at disse forskelle 
kan ses allerede i børnehaven. 

TipsByText har til formål at fremme børns 
tidlige sprogudvikling. Forældre til børn 
i alderen 3 til 5 år modtager i løbet af 
otte måneder ugentlige SMS’er med in-
spiration til sjove aktiviteter og lege, som 
fremmer barnets sprog, og som forældre 
og børn let kan lave sammen i løbet af 
deres hverdagsliv. TipsByText er en forsk-
ningsbaseret og velafprøvet SMS-baseret 
forældreindsats, der stammer fra Stanford 
University i USA. ROCKWOOL Fondens 
Interventionsenhed har sammen med 

1

https://www.rockwoolfonden.dk/artikler/boerns-udvikling-af-sproglige-faerdigheder-har-social-slagside/
https://www.rockwoolfonden.dk/artikler/boerns-udvikling-af-sproglige-faerdigheder-har-social-slagside/
https://www.rockwoolfonden.dk/artikler/boerns-udvikling-af-sproglige-faerdigheder-har-social-slagside/
https://www.rockwoolfonden.dk/artikler/boerns-udvikling-af-sproglige-faerdigheder-har-social-slagside/
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 Da jeg hørte, at man fik gode 
råd og lege, tænkte jeg, at det var en 
god idé, at jeg får lidt hjælp, fordi jeg 
har travlt. For eksempel er badesituati-
onen sjov nu – for mig også. Og så gør 
det, at jeg føler mig som en god mor, 
fordi jeg har g jort min opgave - men 
hvor det føles som en leg i stedet for en 
pligt.”

/ Anna, mor til dreng på 5 år

"
 Jeg taler mere med ham nu. 
SMS’erne giver mig idéer til, hvordan 
jeg taler med mit barn, og hvad vi skal 
tale med børnene om. Fordi vi tænker 
anderledes - vi er voksne, vi tænker 
ikke på, hvad det hedder, hvad er far-
ver, eller hvad er tal, og om biler og 
lastbiler og alle de der ting. Det inte-
resserer ikke os - men det interesserer 
børnene. Så nu taler vi om bussen, om 
knapperne i en bus og…"

/ Omar, far til søn på 3 år

"



York, Ben, Loeb, Susanna, & Doss, Christopher (2019): “One Step at a Time: The Effects of an Early Li-
teracy Text Messaging Program for Parents of Preschoolers” Journal of Human Resources vol 54, no.3.
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/ Susanna Loeb, 
professor på Stanford Universitet

Tilpasset fra amerikansk ti l  dansk kontekst 

TipsByText er en indsats, der op-
rindeligt er udviklet i USA, hvor der 
er fundet positive effekter på børns 
sprogudvikling . Det er professor 
Susanna Loeb og hendes kollegaer 
fra Center for Education and Policy 
Analysis på Stanford Universitet, som 
oprindeligt står bag udviklingen af 
TipsByText. 

ROCKWOOL Fondens Interventi-
onsenhed har tilpasset indsatsen til 
en dansk kontekst i tæt samarbejde 
med Susanna Loeb, den danske bør-
nesprogsforsker og konsulent Pia 
Thomsen og sprogkonsulenter fra 
udvalgte kommuner. Det danske cur-
riculum er udarbejdet med henblik på 
at skabe samspil og kontakt mellem 
forældre og børn. Der er i øjeblikket 
udviklet tre versioner til børn på hhv. 
3, 4 og 5 år.

2
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Hvad er TipsByText? 

TipsByText tager afsæt i, at alle forældre 
vil det bedste for deres børn. Daglig-
dagen som forældre med små børn 

er dog ofte kompleks med mange gøremål, 
og derfor er grundtanken i TipsByText at 
forsøge at gøre det lettere for forældre at 
støtte deres børns sprog og løbende udvik-
ling. De fleste forældre ved, at de skal hjælpe 
deres børns sprogudvikling på vej, men kan 
løbe tør for tid eller inspiration til at gøre 
det. SMS’erne i TipsByText giver helt konkre-
te idéer til, hvordan man som forælder kan 
sprogstimulere sit barn på vej hjem fra bør-
nehaven, i badet, eller mens man laver mad. 
Gennem SMS’er modtager forældre løbende 

SMS

MANDAG

Børn elsker 
gentagelser og 
rutiner, og de støtter 
dit barns udvikling. 
Spørg dit barn inden 
et bad: Hvad skal vi 
bruge for at tage et 
bad? Hvorfor?

Mandag modtager 
forældre SMS’er 
med et FAKTA, 
som er designet til 
at generere viden 
hos forældre om 
sprog og forskellige 
færdigheders 
betydning for børns 
udvikling

SMS

TIPFAKTA

ONSDAG

Tal sammen, mens 
dit barn er i bad. 
Spørg: Hvad bruger 
vi shampoo til? Se 
på shampooflasken 
sammen, og find 
bogstaver på flasken.

Onsdag modtager 
forældre et TIP, som 
indeholder idéer til 
konkrete aktiviteter, 
som passer ind i 
familiens hverdagsliv. 
Tippet bygger videre 
på den viden, som 
forældre fik fra 
mandagens FAKTA.

SMS

VÆKST

FREDAG

Du lærer dit barn 
noget nyt, når I taler, 
mens dit barn er i 
bad. Tal med dit barn 
om kroppen. Spørg: 
Hvor er din albue? 
Hvad bruger du 
albuen til?

Fredag modtager 
forældre en 
VÆKST-SMS, som 
er opmuntrende, 
anerkender 
forældrenes indsats 
og udvider tippet fra 
onsdag.

tips og små påmindelser om, hvordan man 
kan skabe sjove samtaler, udforske rim og 
sætte ord på hverdagens rutiner. 

TipsByText er dermed ikke klassisk pro-
fessionel rådgivning om sprogstimule-
ring, som forældrene selv skal omsætte i 
hjemmet. TipsByText er baseret på, at det 
sproglige samspil skal være sjovt, let og 
indgå naturligt som en del af hverdagen 
med små børn.

TipsByText er et koncept, som består af 
tre ugentlige SMS’er: et fakta, et tip og en 
vækst-SMS:
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 Jeg oplever, at SMS’erne åbner 
op for nye samtaler mellem børn og 
forældre. Forældre til fireårige børn er 
overrasket over, at man kan tale med 
børn om for eksempel madlavning og 
inddrage dem i det. Eller at man kan 
snakke med sit barn om, hvad en gule-
rod er. En forælder kom og fortalte om 
sin nye viden - som allerede er noget, 
vi har talt med ham om mange gange 
her i børnehaven, fordi hans søn snart 
fylder 5 år og har et minimalt sprog... 
Men det ikke er trængt ind før nu".

/ Dagtilbudsleder.

"

TipsByText er et supplement til det ek-
sisterende og nuværende arbejde med 
børns sprogstimulering – ikke mindst den 
sprogudvikling, der understøttes i dag-
tilbud. TipsByText er blot et bud på en 
anden indfaldsvinkel, hvor man gennem 
små påmindelser og idéer støtter foræl-
dre i at være sproglige rollemodeller i 
hjemmet.
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 Tilpasningen af TipsByText til en 
dansk kontekst er sket med udgangspunkt i 
et skandinavisk børnesyn og udviklingsper-
spektiv. Adaptationen er sket med et stort 
fokus på de betydningsfulde relationer og fø-
lelsesmæssige bånd mellem forældre og børn 
i familielivet. Desuden er forældrenes bidrag 
til barnets legeudvikling og dannelsespro-
ces gennem omverdensviden og højtlæsning 
vægtet højt. Afprøvningen af TipsByText i 
en dansk kontekst kan bidrage med en vigtig 
brik til at udfylde det videnshul, vi forsk-
ningsmæssigt har, når det gælder udform-
ning og effekt af konkrete low cost-indsatser 
til familier og børn.” 

/ Pia Thomsen, 
børnesprogsforsker og konsulent, Ph.d.

"



Hvem er 
målgruppen?
TipsByText kan bruges af alle forældre 
med børn i alderen 3 til 5 år. I tilpasnin-
gen af TipsByText er der blevet lagt vægt 
på, at indsatsen skal opleves relevant af 
forældre med forskellige uddannelses-
baggrunde og sproglige forudsætninger. 
TipsByText kan desuden bruges af foræl-
dre med et andet modersmål end dansk, 
idet SMS’erne udbydes på otte forskellige 
sprog. 

SMS’erne er udformet således, at de er 
særligt brugbare for forældre til børn, hvis 

sproglige udvikling ligger under middel 
i de nationale sprogvurderinger. Målet 
med TipsByText er således at understøtte 
og fremme 3 til 5-årige børns sproglige 
udvikling, så alle børn får en god start på 
det skoleliv, der venter dem. Ved at have 
særligt fokus på de børn, hvis sproglige 
udvikling ligger under middel, er ambiti-
onen at mindske de betydelige sproglige 
forskelle, der optræder blandt børnene 
allerede før skolestart, og som påvirker 
deres videre faglige og sociale udvikling.

Hvad siger forældrene? –  datagrundlag for 
kvalitativ interviewundersøgelse

I tilpasningen af indsatsen har der 
været en særlig opmærksomhed på, 
at indholdet i TipsByText er menings-
fuldt og relevant i hverdagen for for-
ældrene. Derfor har ROCKWOOL 
Fondens Interventionsenhed i som-
meren 2018 gennemført en mindre 
afprøvning af TipsByText i tre danske 
kommuner. Afprøvningen forløb over 
tre måneder. Efterfølgende har vi 
gennemført mini-interviews med 90 
forældre ud af i alt 176 tilmeldte for-
ældre og 25 dybdegående interviews 
med forældre, der blev udvalgt, så vi 
havde en repræsentation af forældre, 
som afspejler den brede målgruppe 
for TipsByText.

Som forælder kan man til enhver tid 
afmelde sig TipsByText, men under 
afprøvningen så vi et minimalt frafald. 
Kun 14 forældre afmeldte sig ud af 
176 tilmeldte. De afmeldte forældre 
indgik ligeledes i interviewundersø-
gelsen, så vi kunne lære af deres er-
faringer. 

Forældrene blev interviewet af an-
tropologer og sociologer, som var 
blevet trænet i en interviewguide og 
interviewredskaber. Formålet var at 
åbne dialogen op og skabe et rum, 
hvor forældrene frit kunne fortælle 
om deres oplevelser samt udtrykke 
kritik og feedback på indsatsen.

9



10

Hvad har vi lært indtil nu i arbejdet 
med at tilpasse og afprøve TipsByText?

1. TipsByText blev især modtaget po-
sitivt blandt de forældre, hvis børn 
ligger under middel i de nationale 
sprogvurderinger. I interviewundersø-
gelsen udtrykte alle deltagende foræl-
dre tilfredshed med indsatsen. De gav 
eksempler på, hvordan de benytter 
SMS’erne, og fortalte, at de er glade 
for at modtage dem. De ser SMS’erne 
som en lille guide til at være en god 
forælder, hvor hverdagsrutiner i højere 
grad får fokus på sprogudvikling med 
påmindelser om at gøre de ting, man 
ofte glemmer i en travl hverdag. Der-
udover får de idéer til at udføre gamle 
rutiner på en ny, sjov og lærerig måde.

2. Forældrene forholder sig aktivt og re-
flekterende til beskederne: de bruger 
de SMS´er, som de finder gode og 
sjove – og springer de SMS´er over, 
som de ikke synes passer til deres 
barn. Det fremgik også tydeligt i in-
terviewene, at en SMS kan inspirere til 
helt nye idéer og sproglig adfærd. For 
eksempel kan beskeden: ”Når barnet 
siger æble, kan du svare: RØDT æble” 
gøre, at barnet selv siger: ”ORANGE 
gulerødder”. Det tyder således på, at 
indsatsen kan fungere ved, at de kon-
krete SMS’er er det bærende element. 
De behøver ikke ledsages af detalje-
ret information om indsatsen fra dag-
tilbuddet eller fra en hjemmeside. 

3. En stor andel af forældre med begræn-
sede danskkundskaber foretrækker at 
modtage SMS’erne på dansk fremfor 
på deres eget modersmål. Forældre-
ne udtrykker, at de ønsker at styrke 
deres eget danske sprog, og her er 
de korte SMS’er med tips på dansk en 
god træning. Nogle af disse forældre 
gav udtryk for, at de nu gennemfø-
rer flere små samtaler på dansk med 
deres børn.

ORANGE 
GULERØDDER
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 Jeg synes, TipsByText er rigtig 
godt. Rigtig, rigtig godt – og jeg bruger 
meget af det… Der var en SMS, hvor 
der stod, at man skulle tale med ham 
om kropsdele, f.eks. albuen og sådan 
noget. Det havde jeg ikke g jort før. Så 
der spurgte jeg ham, og han vidste ikke, 
hvor albuen var, indtil jeg forklarede 
ham det – så det gav sådan god me-
ning”.   

/ Sarah, mor til dreng på 3 år 

"

 Jeg tænker ikke så meget på at 
lære mine børn sprog i hverdagen, for i 
hverdagen har man jo travlt, og jeg skal 
skynde mig at gøre aftensmaden klar. 
Men så er det meget rart, at når man 
for eksempel er i køkkenet at få en SMS 
om, at man kan nævne de ting, som er 
i køkkenet. Eller snakke med sine børn 
om, hvad man er i gang med. Så børne-
ne ved, hvad tingene er, og hvad de skal 
bruges til. Det tænker jeg jo ellers ikke 
over. Min datter får nu lov til at hjælpe 
med salaten, og så spørg' jeg: tager du 
lige tomaten eller agurken? Og så lærer 
hun, hvad det er. Den SMS synes jeg 
var meget brugbar. Det var ikke så me-
get noget, vi g jorde før”.  

/Parvaneh, mor til dreng på 4 år

"



Virker TipsByText 
i Danmark?

Næste skridt i ROCKWOOL Fondens 
Interventionsenheds arbejde med 
TipsByText er fokuseret på at be-

svare spørgsmålet: Kan TipsByText frem-
me 3 til 5-årige børns sproglige udvikling 
i Danmark?

Derfor planlægger vi aktuelt en større af-
prøvning i 2020 med omkring 3.200 børn 
i alt på tværs af vores fem partnerskabs-
kommuner: Høje-Taastrup, Ikast-Brande, 
Langeland, Lejre og Middelfart.

12
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Afprøvningen er designet som et kontrol-
leret lodtrækningsforsøg med en gruppe 
på omkring 1.600 børn, hvis forældre 
modtager tilbud om indsatsen. Denne 
gruppe sammenlignes med en kontrol-
gruppe også på omkring 1.600 børn, 
hvis forældre ikke modtager tilbuddet 
om indsatsen. Designet vil tilvejebringe 
solid viden om og evidens for, hvorvidt et 
tilbud om TipsByText øger børns sprog-
lige udvikling udover den udvikling, der 
normalt sker i løbet af otte måneder.

Vi benytter ‘Sprogvurdering 3-6 år’ som 
redskab til at måle effekten og gennem-
fører dataindsamling i både dagtilbud 
og skoler i tæt samarbejde med Rambøll 
Management Consulting. Professor Mari-
anne Simonsen fra Aarhus Universitet er 
hovedansvarlig for effektevalueringen. 
Evalueringen er tilrettelagt således, at det 
er muligt at følge effekterne på både kort 
og længere sigt og på tværs af forskellige 
børnegrupper. 

RFI-modellen

TipsByText er netop trådt ind i 
RFI-modellens 3. fase. Vi er således 
ved at igangsætte en større pilo-
tafprøvning og forskningsbaseret 
effektevaluering sammen med fem 

partnerskabskommuner. Vi skal un-
dersøge, om TipsByText har en positiv 
effekt på børnenes sprogudvikling, 
og om indsatsen er omkostningsef-
fektiv og skalérbar.
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Redaktionen er afsluttet den 18. oktober 2019.

Samarbejdspartnere

Interventionschef Helene Bie Lilleør kan kontaktes på mail: 
hbl@rfintervention.dk for mere information.

https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/tidlig-indsats/

Kontaktinformation

http://www.langelandkommune.dk/
https://www.lejre.dk/
http://www.ikast-brande.dk/
https://www.htk.dk/Borger.aspx
https://www.middelfart.dk/
https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/tidlig-indsats/
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